Associació de
Veïns i Amics
de Sa Riera

CELEBRACIÓ I PROCESSÓ MARÍTIMA DE LA FESTIVITAT DE
LA MARE DE DÉU DEL CARME 2018
El proper dissabte 14 de juliol celebrarem anticipada, la processó marítima de
la festivitat de la Mare de Déu del Carme, organitzada conjuntament per
l’Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna, el Club Marítim Sa Tuna, el Club
Nàutic Sa Riera i l’Associació de Veïns i Amics de Sa Riera.

PROGRAMA GENERAL:
10:15: Sortida de les barques engalanades del Club Nàutic Sa Riera camí de Sa
Tuna (hora prevista d’arribada 10:45). Desembarcar per anar a la celebració a
la Capella.
11:00: Celebració litúrgica de la Mare de Déu del Carme a la Capella de Sa
Tuna, oficiada per Mossèn Josep Taberner, rector de la Parròquia de Sant Pere
de Begur.
11:30: Processó i ofrena floral. Les barques engalanades del CM Sa Tuna junt
amb les barques del CN Sa Riera sortiran de Sa Tuna, acompanyant a la imatge
de la Mare de Déu del Carme, per dirigir-se a es Furió de Fitó a fer l’ofrena
floral.
12:30: En acabar l’ofrena floral a es Furió de Fitó, totes les barques en
comitiva, encapçalades per la de la Mare de Dèu del Carme, es dirigiran cap a
Sa Riera a completar la festa.
13:00: Ofrena floral a la Mare de Déu del Carme, a la majòlica de l’entrada de
can Galí i can Bellés, al Passeig d’es Racó a Sa Riera. I tot seguit ho celebrarem
amb un Aperitiu de germanor al local social del Club Nàutic Sa Riera.
AVIS – De no poder-se celebrar el dissabte 14 de juliol per mal temps en la mar,
es traslladarà la festa al proper dissabte 21 de juliol. S’avisarà de la
circumstància, a poder ser, amb una setmana d’antelació.

Us hi esperem a tothom, tant els qui hi aneu
en barca com els qui hi arribeu en cotxe.
No us oblideu de la festa.
Begur, a 1 de juny de 2018.

